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MINDEN FORRÁSOM BELŐLED FAKAD.
(ZSOLT 87,7)

C év – Pünkösd
Gondolatok vasárnapra

A remény kiüresíti a kezünket, hogy dolgozhassunk vele. Megmutatja, hogy van
miért dolgoznunk, és megtanít arra is, hogyan kell dolgoznunk érte. - Thomas
Merton
  

Feltámadása után negyven napig maradt tanítványaival Jézus. Mit jelentett ez a
szám? Ide ismerni kell a zsidó nép számszimbolikáját. A negyvenes szám
befejezettséget, (emberi értelemben) tökéletességet jelent. Másrészt hosszú időt
jelent, amely alatt elégséges lehetőség nyílik valamit megismerni, megérteni,
eldönteni. Ez az idő a Jézusról alkotott kép, elmélet, elvárás végleges
helyesbítésére, tisztázására szolgált.
Kaptunk negyven napot a húsvéti készületre. Őseink által kitalált időszak. A
lelki ritmus megerősítette, hogy ez a nagyböjti időszak hasznos idő, bőséges idő.
Isteni idő a húsvéttól Urunk mennybemeneteléig kapott kegyelmi idő. Húsvét
megértésére, hogy az öröm tanúivá legyünk. Erre az apostolok negyven napot
kaptak, amire nekünk egy élet áll rendelkezésünkre.
Igaz, van, akinek ez sem elég. Azt is mondhatom,
hogy az apostolok számára vége a „tanulás” idejének.
Majd a Szentlélek eljövetelével megkezdődik „az
élet”.
Kaptunk egy hetet / tíz napot még, ez is isteni idő,
hogy a megígért Szentlélek, a Vigasztaló el- és
befogadói legyünk. Intenzív imádságos napokat javasol erre az apostoli
hagyomány (ApCsel 1,12b-14). Majd a Szentlélek eljövetelével megkezdődik
„az élet”.
A REMÉNY EMBERE VAGYOK - Leo Suenens belga bíboros
Nem emberi érvek, nem természetes optimizmus táplálja bennem a reményt,
hanem egyszerűen hiszem, hogy a Szentlélek működik az egyházban és a
világban, akár tudunk róla, akár nem.
A remény embere vagyok, mert hiszem, hogy a Szentlélek mindörökké a
Teremtő Szellem, aki minden reggel új szabadságot, örömet és bizalmat hoz
azoknak, akik befogadják.

A remény embere vagyok, mert tudom, az egyház története
hosszú, s tele van a Szentlélek csodáival. Gondoljatok a
prófétákra és a szentekre, akik döntő órákban a kegyelem
csodálatos eszközei voltak, s fénycsóvát vetítettek elénk
az útra!
Hiszek a Szentlélek meglepetéseiben!
Remélni kötelesség és nem fényűzés. A remény nem
álmodozás - ellenkezőleg: eszköz, hogy álmunkat valóra váltsuk. Boldogok,
akik álmodni mernek, s álmukért kemény árat fizetnek, hogy testet öltsön az
emberek életében.
A MAI NAP TARTALMA – Bindes Ferenc
„Vegyétek a Szentlelket… akiknek megbocsátjátok”... A szavak húsvét estéjén
hangzanak el, de Pünkösd kettős ajándékáról szólnak. A Lélek kiáradása nélkül
nincsen hiteles bűnbánat! Nem akkor bánom meg a bűneimet, amikor akarom!
A bánatima szövegét eldarálhatom, de ez csak fél bűnbánat! A Lélek titkos
műve bennem, hogy egyszer csak fájni kezdenek a bűneim, eljutok oda. hogy
bármi áron szabadulnék tőlük, és néha a könnyes bánat adományát is
megkapom. A Lélek ajándéka, hogy vannak emberek, akik jogosan átadják az
üzenetet: „Isten megbocsátotta bűneidet, menj békével!” A szentmise legszebb
mozdulata, az „epiklézis” a Lélek-hívás, szintén folyamatos pünkösdi csoda.
Lélek nélkül nincsen igazi változás az Egyházban! (Lásd: Jn 20,19-23)
??? Kérjük-e /kértük-e buzgón a Szentlelket? – Hívjuk-e ha
elbizonytalanodunk? – Gyengeségünkben hova fordulunk? 
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 20,19-23)
Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap)
beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott,
ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való
félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így
szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt
mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az
Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.
Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint
engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E
szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek
a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem
bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”
Ezek az evangélium igéi. (Vagy)

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 14,15-16.23b-26)
Abban az időben Jézus így szólt
tanítványaihoz: Ha szerettek engem,
tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni
fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad
majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre
veletek marad.
Aki szeret engem, megtartja tanításomat,
Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála.
Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet
hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött.
Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a
Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és
eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.
Ezek az evangélium igéi.
MILYEN AZ ÉLETED?
Mit jelent számomra az igazság-keresés? - Mit jelent számomra, hogy Isten
lelke vezet"? - Hogyan éltem át a Szentlélek vezetését életemben? - Ma életem
melyik területén van a legnagyobb szükségem a Szentlélek vezetésére? - A
héten hívjam segítségül az Úr Lelkét valamelyik Szentlélek-himnusszal, vagy
saját szavaimmal, éppen arra a területre, ahol a legnagyobb szükségem van Rá.
ADD TOVÁBB A SZENTLELKET! - Gyökössy Endre
Egy német egyházi lapban olvastam az alábbiakat:
Volt egy nagy konferencia néhány évvel ezelőtt, ahol öt napig
csak a Szentlélekről beszéltek: hogyan lehet, hogy van
Szentlélek, ki a Szentlélek, hányadik tagja a
Szentháromságnak, miként lehet megszomorítani, mik a
Szentlélek elleni bűnök. Nagyon bölcs, tudós teológiai
előadások hangzottak el. Az utolsó nap délelőttjének vége felé
a szünetben egy színes bőrű lelkész - nemzetközi konferencia
volt - felállt, és hangosan, ragyogó arccal azt mondta:
- Testvérek, fél nap múlva vége a konferenciának. Idáig csak a Szentlélekről
beszéltünk. Beszéljünk egyszer már a Szentlélek által! Énekeljünk, imádkozzunk a Szentlélek által! - És a magasba tárva a kezét, egy spirituálét, Isten
Szentlelkét hívó spirituálét kezdett énekelni.
A cikkíró szerint mindenkinek könnybe lábadt a szeme, egymás után álltak fel,
és zümmögték, mondták, majd együtt zengték azt a spirituálét ki-ki a maga

nyelvén, és a Lélek egybehozta az egész konferenciát. Így valóban nemcsak szó
esett a Szentlélekről, hanem érezhetően, kitapinthatóan jelen lett. Mindenki
feltöltekezve ment el a konferenciáról, mert nemcsak a Szentlélekről értekeztek,
hanem a Szentlelket hívták, egyek voltak, bárhonnan jöttek, fehérek, feketék,
színesek, különböző felekezetűek az Úrban. Ebben a titokzatos negyedik
dimenzióban, azaz Isten Szentlelkében.
És hogy te is feltöltekezve hagyd abba az olvasást: ne csak olvass a Lélekről,
hanem kérjük, mert szűkében vagyunk, nagyon kérjük magát a Szentlelket, és
köszönjük is meg, mert aki kéri, az megkapja, ezért köszönje meg. - Lehet, hogy
éppen ez hiányzik; köszönd meg, és menj szolgálni, mert menet közben kapod!
EZ MÉG NEM A VICC – Ez az élet
A magyar piarista szerzeteseknek kiváló tudósa volt
Schütz Antal professzor. Egy iskolalátogatás
alkalmával szerzett élményét sokszor elmondta,
okulásul sok előadásában szerepelt.
Az egyik iskola bejáratára szép, jelképes jelvényt
tettek ki: a Szentlelket ábrázoló galambot, egy
pálcára erősítve. Föléje pedig ezt írták: Ez a ti
Mesteretek, aki megtanít titeket minden igazságra. S
ez így helyes is!
Hanem az idő vasfoga kikezdte az iskola jelvényét; a galamb leesett, csak a tartó
bot maradt ott a felírással: Ez a ti Mesteretek, aki megtanít titeket minden
igazságra. Tréfásan megkérdezte a tanároktól, hogy náluk a pálca, a bot a
mester?
☺ ☺ EZ MÁR HUMOR ☺ ☺
Egy fiatalember belép az órásboltba, és megkérdi az órásmestert:
- Mondja, nem érdekli véletlenül négy falióra, két kakukkos- és kilenc
ébresztőóra?
- Mit képzel, uram! Nem vagyok én orgazda!
- Félreért engem, mester. Ezek nem lopottak, hanem nászajándékok.
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Kórházkápolna: szentmise vasárnap 11 órakor
A kórházba került beteg gyógyulását várja. „Beteg valaki köztetek? Hívassa el az
egyház elöljáróit (papját), azok imádkozzanak fölötte, és kenjék meg őt olajjal az
Úr nevében!” (Jak 5,14) Ne hagyja utolsónak a legértékesebbet!

H ívj on bet egéh ez id őbe n papot, am int kór há zba k er ül!

